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Gemeentes worden door de overheid uitgedaagd om samen te werken met andere gemeentes.
Zo worden gedeelde prioriteiten of actieplannen opgemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat je onmogelijk een stap
naar bredere, intergemeentelijke samenwerking kan zetten als je niet zelf eerst goed weet waar je als gemeente
wil op inzetten. De ontwikkeling van een strategisch, gemeentelijk zorgplan is nodig.
De noden en behoeften van zorginstellingen moeten in kaart worden gebracht en vanuit een gemeentelijke visie
ondersteund worden. Daarbij moet de vraag worden gesteld hoe zorginstellingen en hun bewoners maximaal
kunnen participeren aan het samenleven en het bewegingsleven. Ook de omgekeerde beweging is nodig: hoe kan
de samenleving en het bewegingsleven thuiskomen in de instelling? Bijvoorbeeld voor het gebruik van faciliteiten
van de instelling, het organiseren van culturele projecten…

Van buddy’s, meldpunten en mantelzorg…

Beweging.net pleit voor zorg-buddy’s in elke wijk.
Net zoals een BIN-netwerk oog heeft voor verdachte situaties, heeft een zorg-buddy oog voor zorgwekkende
of zorgvragende situaties: een buur die thuiskomt na een hospitalisatie en immobiel is, een alleenstaande die
uitzonderlijk de rolluiken niet optrekt… Ook de toenemende vereenzaming is een aandachtspunt. Een zorg-buddy
vormt de spil in de uitbouw van zorgzame buurt. En het verenigingsleven heeft daarbij zeker een rol te spelen.

Een Zorg-meldpunt of een Zorg-lijn is nog zo’n voorstel.

Mensen vinden niet altijd de weg naar de juiste oplossing. Het Zorg-meldpunt zou hen laagdrempelig op weg
kunnen zetten. We zien het als een samenwerking tussen OCMW-diensten en vrijwilligers. Het belang van
mantelzorg, een onmisbare aanvulling op professionele thuiszorg, moet eveneens sterker in de verf worden gezet.

En verder...

Beweging.net pleit tevens voor meer duurzaamheid en verwacht van de gemeente dat ze het goede voorbeeld
geeft. In openbare gebouwen, en zeker die waar sportclubs gebruik van maken, wordt veel warm water gebruikt.
Die gebouwen isoleren en er zonneboilers plaatsen moet voorrang krijgen.
Ook alle sociale en OCMW-woningen moeten gerenoveerd worden: men verwarmt veelal elektrisch. Isolatie,
zonnepanelen… Ze kunnen bijdragen tot energiebesparing. Hier ligt trouwens een kans om burgers te laten
participeren. Verder vraagt beweging.net naar oplaadpalen voor elektrische fietsen, bvb nabij horecazaken,
markten of kerkpleinen.
De stap naar verkeersveiligheid is vlug gezet.
Nabij scholen vraagt beweging.net elektronische snelheidsborden, die oplichten tijdens schoolspitsuren, én
bredere zebrapaden. Ook de invoering van fietsstraten in de Kapellestraat, de Varsenareweg en de Schoolstraat
moet worden onderzocht. Zwakke weggebruikers verdienen over het algemeen meer aandacht. Wat gebeurt er
met de voetpaden bij de heraanleg van straten (bvb Dorpsstraat). En waarom geen Zone 30 in de Constant
Permekelaan? Regelmatig onderhoud van voet- en fietspaden is nog zo’n aandachtspunt…

